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Forord  

Arbeidet med reguleringsplan for tiltaket ble startet opp i 2015. Planarbeidet ble 
satt på vent i 2019 (før offentlig ettersyn), bl.a. som følge av uavklarte forhold 
knyttet til behov for gangkulvert og til reguleringsplanforslag (Bergheim syd) på 
motsatt side av vegen. Planforslaget la også opp til innløsning av bolighus, og det 
var derfor ikke ønskelig å gå videre med et planforslag der gjennomføring trolig lå 
flere år fram i tid. 

Planarbeidet som pågikk i perioden 2015-2019 skal benyttes som utgangspunkt for 
videre planlegging, men det er behov for å vurdere alternative løsninger før et 
planforslag legges ut til offentlig ettersyn, herunder mer bruk av parallelt 
vegsystem. 

Utvidelse av planområdet ble varslet med brev og annonse den 28.januar 2022 med 
frist for innspill til 1.mars 2022. Det ble avholdt åpent møte den 16.02.2022. 

Statens vegvesen har laget et sammendrag av mottatte innspill, og kommentert hver 
merknad. 

 

 

Statens vegvesen  

Mars 2022 
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1 Innspill til varsel om planoppstart (2015 og 2016) 

Oppstart av planarbeidet for Gang- og sykkelveg langs Rv 111 mellom 
Nygårdshaugen og Holmegil ble kunngjort 25.8.2015 på Statens vegvesen og 
Sarpsborg kommune sine nettsider, og Sarpsborg Arbeiderblad. Det ble sendt varsel 
om oppstart i form av brev til registrerte grunneiere, festere og naboer i og nær 
planområdet, samt til offentlige myndigheter og interesseorganisasjoner. Et fornyet 
varsel ble kunngjort og sendt ut 19.1.2016, gjeldende en mindre utvidelse av 
planområdet. Nedenfor følger et sammendrag av innspillene, og en kommentar fra 
forslagsstiller om hvordan disse er fulgt opp i planarbeidet. 

1.1 Norges Vassdrags- og energidirektorat - NVE, 2.10.2015 og 
16.2.2016 

Flomfare 

Finnes det vassdrag i planområdet, må flomfare og ivaretakelse av sikkerheten 
vurderes. Dersom man ikke har vannføringsdata eller annen kunnskap om 
flomforholdene anbefaler NVE at det avsettes et belte på minimum 20 meter på hver 
side av bekker, og 50-100 meter på hver side av elver, for å dekke områder med 
potensiell flomfare. 

Områder som er utsatt for en 200-års flom + sikkerhetsmargin på 0,5 meter, eller 
alternativt en sone på 20 meter på hver side av bekker og 50-100 meter på hver 
side av elver, skal avmerkes som hensynssone – flomfare på plankartet, og tilknyttes 
bestemmelser. 

Inngrep i eller langsmed vassdrag 

Direkte inngrep i vassdrag bør unngås. Dersom dette ikke er mulig, må tiltakene 
beskrives med teknisk utforming, mulige konsekvenser i vassdraget (biologisk 
mangfold, friluftsliv, flomforhold, erosjon m.v) og eventuelt avbøtende tiltak. Bekker 
bør være åpne og følge sine naturlige løp. Åpne bekker har verdi for biologisk 
mangfold, naturopplevelse og som landskapselement, og gir mindre fare for 
flomskader enn lukkede bekker. Nye bruer og kulverter må kunne ta unna en 200-
års flom + sikkerhetsmargin. Eksisterende kantvegetasjon må tas vare på. 

Marine avsetninger og kvikkleire 
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Sarpsborg kommune er kartlagt i forhold til kvikkleireskred, men omfatter kun felt 
større enn 10 dekar, og løsneområder. Det kan derfor finnes skredfarlige 
kvikkleiresoner også utenfor de kartlagte områdene. 

Deler av planområdet helt i sør-vest består av fyllmasser som omkranses av tykke 
marine avsetninger, og også en delstrekning som består av rene tykke marine 
avsetninger, hvor det kan finnes kvikkleire. Det kan være marine avsetninger under 
fyllmassene og det bør derfor være fokus på grunnforholdene i området. 

Før det planlegges byggetiltak i områder med marine avsetninger må det 
dokumenteres at grunnen er stabil eller lar seg stabilisere. Om det avdekkes 
kvikkleire i området, må geoteknisk ekspertise vurdere hele kvikkleiresonen, 
utløpsområde for skred, stabiliteten i området og nødvendige sikringstiltak. Ber om 
at NVE's Retningslinjer "Flaum- og skredfare i arealplaner 2/2011" vil bli lagt til 
grunn i planarbeidet. 

Forslagsstillers kommentar: 

Innspillene fra NVE vurderes å være ivaretatt i det endelige planforslaget og det 
henvises til reguleringsbestemmelser, fagrapporter og andre saksdokumenter som 
følger planforslaget. 

1.2 Hafslund Nett AS, 28.9.2016 og 29.1.2016 

Hafslund Nett AS (HN) har områdekonsesjon i Sarpsborg kommune. HN har 
elektriske anlegg i planområdet og planforslaget må ta høyde for og hensyn til 
hensyn til de anlegg som er nødvendig for nettselskapet å drifte og etablere. Det er 
viktig at det ikke iverksettes tiltak som forringer adkomst til nettselskapets anlegg, 
også anlegg under 24 kV og nettstasjoner. Fremtidig adkomst til kabelgrøfter må 
ikke hindres og det må ikke gjøres terrenginngrep som endrer overdekningen. Det 
må bestilles kabelpåvisning for nøyaktig plassering. 

Spenningsnivå for ledningsanleggene må ikke påføres i planen. Areal til 
nettstasjoner reguleres til bebyggelse og anlegg med underformål "andre typer 
bebyggelse og anlegg", energianlegg kode 1500. Den som utløser tiltak må som 
hovedregel dekke kostnadene. Nye traseer må gis rettigheter med minst like gode 
vilkår som eksisterende. Må høyspenningsanlegg legges om, må det settes av 
arealer til ny trase/nettstasjon. Planlagt gang- og sykkelveg kan komme i konflikt 
med HN sine anlegg og utbygger bes ta kontakt. 
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Forslagsstillers kommentar: 

Planforslaget vurderes å ta hensyn til de føringer som Hafslund Nett oppgir, men 
flere av momentene må ivaretas under anleggsgjennomføringen på senere 
tidspunkt. 

1.3 Ingar Lunde, grunneier, 29.9.2015 og 15.2.2016 

Ønsker å beholde dagens avkjøring. Den har god sikt i begge retninger og er 
tidligere godkjent av Statens Vegvesen. Det er andre avkjørsler hvor det har vært 
kollisjoner, som bør utbedres først. Det bør gjøres tiltak for å senke hastigheten på 
strekningen. Ønsker en befaring og forslag til støydempende tiltak. 

Er etter befaring ikke enig i at utkjørselen må stenges på grunn av for mange 
utkjørsler i området og vil ikke finne seg i å kjøre 1,2 km for å komme til punkt 0. 
Det vil medføre problemer. Vil ha flere alternativer til løsning hvis ikke dagens 
utkjørsel kan beholdes. Det må gjøres tiltak for å få ned hastigheten på rv 111. 

Forslagsstillers kommentar: 

Planområdet har blitt innskrenket slik at planforslaget ikke tar stilling til denne 
avkjøringen. 

1.4 Adv. Bjørge-Skaaraas & CO AS på vegne av Edel Engebretsen, 
30.9.2015 

Eiendommen blir vesentlig berørt og vil bli omringet av veg. Arealet som benyttes til 
hage/uteplass har gode solforhold og blir vesentlig mindre og forringet, og 
eiendommen blir mer åpen for alminnelig ferdsel tett opp til denne. Ny veg vil 
medføre mer støy og støv. Grunneier har planlagt å bygge ut hagen til frukthage og 
har gått til innkjøp av bringebærbusker, men dette vil ikke kunne gjennomføres. Det 
er åpenbart at en gang- og sykkelveg vil innebære en vesentlig forringelse av 
eiendommen. Behovet for gang- og sykkelveg gjør seg ikke gjeldende da det 
foreligger flere alternative veier i området, f. eks. Jellestadveien. Det er også mulig å 
legge gang- og sykkelvei på motsatt side av Iseveien. Det går en skogsvei bak 
jordene som kan benyttes. De myke trafikantene har allerede et dekkende tilbud på 
den angitte strekningen. Andre alternativer gir mindre konsekvenser for tilstøtende 
eiendommer. Det anmodes om at alternative løsninger vurderes. Det ønskes en 
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befaring og en bekreftelse på at nødvendig bistand til advokat i forbindelse med 
ekspropriasjon dekkes. 

Forslagsstillers kommentar: 

Det er på bakgrunn av behovsvurderinger at dette tiltaket skal settes i gang. Det har 
blitt avholdt flere møter og befaringer med grunneier og representant for grunneier. 
Nytt planforslag har imøtekommet anmodningen om å se på alternative løsninger i 
Jellestadveien. Det er inngått minnelig avtale om erverv av grunn til 
passeringslommen som planforslaget har regulert inn. 

Det bekreftes at Statens vegvesen yter nødvendig bistand til advokat i forbindelse 
med grunnerverv. 

1.5 Paal Engebretsen/Senter Landbruksverksted, 5.9.2015 

Ber om at private næringsdrivende holdes i fokus. Mange virksomheter har gått i 
underskudd etter endring av vegsystem. Innkjøringen fra Iseveien er viktig og en 
endring er ikke ønskelig. Engsmyrveien på baksiden av virksomheten er en smal 
boliggate og er et dårlig alternativ. Senter Landbruksverksted får daglig leveranse 
med vogntog/lastebiler som ikke er forenlig med trygge boliggater. 

I dag kan vogntog kjøre inn fra Isevei og ut Engmyrvei og slipper å snu på 
eiendommen. Ønsker ikke konflikter med naboer grunnet økt trafikk/dårligere 
sikkerhet på Engsmyrveien. 

Innkjøringen til Brusemyrveien ligger i enden av en bakke hvor trafikken ofte holder 
høy hastighet mot Borgenhaugen. Å legge en gang/sykkelvei her parallelt med 
Isevei/111 er å legge opp til flere ulykker. 

Foreslår at gang/sykkelvei føres fra Isevei/111 inn på Engsmyrvei og videre opp 
Gjellestadveien –for så å forbinde gang/sykkelveien med eksisterende som er 
etablert på Hevingen/Kampenes –mot Ise. Den nye traseen gang/sykkelvei kan føres 
opp mellom Nygårdshaugen dagsenter og Engsmyrvei 19. 

Det virker som planen er lagt -og klar. Innkjøringen til vår virksomhet skulle bort –
og utstillingsplassen for hengere reduseres drastisk. Trafikken til virksomheten 
kanaliseres til en liten boliggate som også er skoleveg for barn (Engsmyrvei) –og 
som ikke er dimensjonert for tyngre kjøretøy. I verste fall vil virksomheten avvikles. 
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Bør ikke bli behandlet dårligere enn andre virksomheter på Hafslund som har inn- 
og utkjøringer. Statens vegvesen bør følge samme prinsipper som er gjennomført i 
vegløsninger i hele området. 

Om Senter Landbruksverksted AS mister utstillingsplass, vil dette føre til endring av 
livsgrunnlaget og omsetningen vil gå ned. 

Alternativ løsning: Legg ny gang- og sykkelveg fra eksisterende undergang ved tidl. 
Iveco og opp på motsatt sida av planlagt trase og mot Hevingen/Kløvnigstien. Da vil 
skolebarn og andre slippe å krysse Isevei/rv111 i det farlige krysset ved 
innkjøringen mot boområdene Hevingen og Kløvningsten. De vil få en mye bedre og 
oversiktlig skoleveg. Vestli-jordene på motsatt side skal bli et boområde. Det hadde 
vært en fordel også for disse framtidige boligene med tilgang til gang –og sykkelveg 
uten å måtte krysse RV111/Isevei. 

Ber om et møte med Statens Vegvesen og kan ikke akseptere vegløsningen slik den 
nå foreligger. 

Adv. Schjøllert Fredheim på vegne av Senter landbruksverksted, brev datert 
16.2.2016: 

Grunneier, SVV og Sarpsborg kommune avholdt møte og befaring av eiendommen 
den 26. oktober 2015 og det er etablert felles forståelse og enighet om hvor sentral 
avkjøringen er for grunneier. Det ble følgelig avklart mellom partene at avkjøringen 
til 1051/133 skal bestå. Dette er senere, og i forbindelse med utvidelsen 
planområdet, gjentatt av SVV. For ordens skyld presiserer Senter Landbruksverksted 
AS at utvidelsen av planområdet ikke endrer grunneiers syn i saken hva egen 
avkjøring angår. Grunneier forholder seg til enigheten om at avkjørselen består, 
også etter eventuell etablering av GS. 

Forslagsstillers kommentar: 

Planområdet har blitt innskrenket slik at planforslaget ikke tar stilling til avkjøringen 
til eiendommen fra rv.22. 

Etablering fortau og gs-veg vil kreve noe stripeerverv fra tilgrensende 
næringseiendommer.  

Planforslaget legger opp til flere avbøtende tiltak for å imøtekomme 
næringsinteresser: 
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• For å minimere beslag av næringseiendommer i Engsmyrveien, er det her 
valgt en løsning hvor syklende deler vegen med de kjørende og at de kun 
etableres et smalt fortau på 2,5m inkludert skulder for fotgjengere. 

• Deler av Engsmyrveien flyttes inn på tomta gnr 1050/85 (eies av SVV) for å 
minimere erverv og for å opprettholde avkjøringen ned til Senter 
Landbrukssenter (Engsmyrveien 21). 

• Det er valgt løsninger som i større grad utnytter eksisterende vegkapital. Bruk 
av lokalt vegnett på deler av strekningen vil redusere beslag av 
næringseiendommer. 

1.6 Iseveien eiendom/Geir Løchen, 8.10.2015 

Har fundamenter til flaggstenger i feltet som gangstien er prosjektert ønsker 
plasseringen (vedlagt kart) opprettholdt. Ønsker at tilstøtende skråning dekket med 
bark, stein eller annet. Tilgrensingen til gangstien må bli så pen som mulig da den 
blir en del av deres fasade. Er det tiltenkt et busskur og skal da dette stå mellom 
busslomme og gangvei eller på innsiden av gangveien nærmest eiendommen? 

Forslagsstillers kommentar: 

Planområdet har blitt innskrenket slik at planforslaget ikke tar stilling til 
bussholdeplassen langs rv.22. Denne bussholdeplassen inngår i reguleringsplanen 
for Kroken Boligområde, vedtatt mars 2018. 

1.7 Arild Halvorsrød på vegne av beboerne i Engsmyrveien, 
28.9.2015 

Det er en dårlig ide å anlegge sykkelvei langs rv. 111 da det eksisterer gangvei fra 
rundkjøringen ved det gamle meieriet på Hafslund forbi Rema100 frem til 
undergang ved Iveco der den deler seg til surfellingen og Borgen Skole og i dalen 
bak Brusemyrtoppen frem til Brusemyrveien. 

Det er også gangvei fra gamle Sarpsborg metallindustrier langs Jellestadveien til 
Holmgil. Hvorfor ikke bygge gangveien langs Brusemyrveien som ligger der i dag, 
som vil være et bedre og mer skjermet alternativ for både syklene og gående. 

Stenging av innkjøring til Senter Landbruksverksted vil gjøre at bil- og tungtrafikken 
øker betraktelig og hvor skal de store lastebilene snu og losse/laste? Ønsker ikke 
økt trafikk i Engsmyrveien, da det også er stor trafikk til Nygårdshaugen dagsenter. 

Forslagsstillers kommentar: 



10 
 

Planforslaget legger ikke opp til stenging av innkjøring til Senter Landbruksverksted. 

De ulike, alternative gang- og sykkelvegtraseene vil være viktige supplerende 
traseer. Det vises til planbeskrivelsen hvor alternative løsninger har blitt vurdert. 

1.8 Hanne Gro Eide, Christian Nelu Calin, Lionica Lindh og Steinar 
Olsen, grunneiere, 26.9.2015 

Hekkene vil forsvinne, trafikkstøyen fra Iseveien er svært stor og økende, og 
innsikten fra vei/sykkelvei vil gå direkte på terrassene. Ber om at det blir satt opp 
støyskjerming mellom sykkelstien og eiendommene. Uttrykker undring over at det 
ikke er foretatt en konsekvensutredning. Hvis arbeidet ikke har noen konsekvenser, 
er det vel unødvendig? 

Forslagsstillers kommentar: 

Det er mange eiendommer i dette området som er utsatt for støyverdier over 
anbefalte grenseverdier (rød sone). Disse tre aktuelle eiendommene ligger i såkalt 
gul støysone (dvs. lydnivå mellom Lden 55 og 65 dBA). Støysituasjonen på 
strekningen vil ikke være merkbart annerledes som følge av at gang- og 
sykkelvegen blir etablert. Det legges derfor ikke opp til støytiltak i forbindelse med 
dette utbyggingsprosjektet. 

Den visuelle opplevelsen ved at hekken fjernes vil forverre opplevelsen og vil 
vedvare frem til ny hekk vokser til. Tilplanting av ny hekk vil bekostes av prosjektet. 
Det er ca. 30 meter avstand fra senterlinjen på kjørevegen til bygningsfasadene, og 
denne vil være uendret som følge av gang- og sykkelveg. 

Plan- og bygningsloven har klart definerte krav om hvilke tiltak som skal ha en 
konsekvensutredning. Dette prosjektet er av en størrelse som ikke automatisk 
utløser dette kravet, konsekvensene av dette tiltaket er selvfølgelig allikevel reelle, 
og er vurdert. Det henvises til de fagrapporter og øvrige saksdokumenter som følger 
planforslaget under høring og offentlig ettersyn. 

1.9 Østfold fylkeskommune, 17.9.2015 og 28.1.2016 

Planarbeidet må forholde seg til gjeldende fylkesplan. Oppfordrer til å melde inn 
plansaker til regionalt planmøte før offentlig ettersyn. Det er særlig viktig å 
vektlegge disse problemstillingene:  

1. Miljøvennlig og helsefremmende transport 

Det er kun gangfelt for en kort strekning i nærheten av Iveco Norge som sikrer 
atkomst for gående og syklende til boligfeltet Nygårdshaugen og Borgen. For å 
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fremme sykling er det viktig med et sammenhengende gang- og sykkelvegnett og 
sykkelparkering. Antall plasser, lokalisering og utforming er sentralt ved etablering 
av et tilbud for sykkelparkering. Ved å lokalisere sykkelparkering i umiddelbar 
nærhet til bussholdeplasser øker sannsynligheten for at flere velger et miljøvennlig 
transporttilbud. Det bør sikres høy kvalitet på parkeringsplassene for sykkel, 
eksempelvis i form av overdekt parkering med låsemuligheter. 

2. Universell utforming og kollektivtrafikk 

Intensjonen bak oppgraderingen er at busstilbudet skal gjøres tilgjengelig for alle, 
uavhengig av funksjonsnedsettelser. Prinsippene for universell utforming må derfor 
legges til grunn og det oppfordres til å ta kontakt med busselskapene. 

3. Trafikkforhold 

Intensjonen bak forslaget er at ved å fjerne de private atkomstveiene vil trafikkbildet 
bli mer oversiktlig og trafikksikkerheten bedre og det er positivt. Planen må legge 
opp til god og sikker adkomst, hensiktsmessig parkering og trafikksikker skolevei. 
Det bør vurderes å utvide planområdet dersom dette er hensiktsmessig for å oppnå 
gode og sikre trafikkløsninger. 

4. Risiko og sårbarhet 

ROS-Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om 
arealet er egnet til utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som 
følge av planlagt utbygging og det antas at erosjonsrisiko er et viktig tema. 
Erosjonsrisikoen for deler av området, sør og sørøst for riksvei 111, er beregnet til 
middels. Det må gjennomføres geotekniske undersøkelser og avbøtende tiltak må 
beskrives. 

5. Grunnforhold 

De stedlige grunnforholdene må undersøkes og hensyntas. Bebyggelse på rasfarlige 
områder må unngås med mindre det kan skaffes tilfredsstillende sikring. Langs 
riksvei 111 er det registrert områder med forurenset grunn. 

6. Kulturminner 

Det er ikke kjent automatisk fredete kulturminner som har behov for særlig vern i 
planområdet. Ber om at følgende tekst blir tatt inn i reguleringsplanens 
fellesbestemmelser: 

Dersom det under anleggsarbeider treffes på automatisk fredete kulturminner, eksempelvis i 
form av helleristninger, brent leire, keramikk, flint, groper med trekull og/eller brent stein 
etc., skal arbeidet øyeblikkelig stanses og Fylkeskonservatoren varsles, jf. Lov om 
kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50, (Kulturminneloven) § 8. 
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7. Formål og grad av utnytting 

Reguleringsformål og grad av utnytting må være i samsvar med gjeldende 
kommuneplans arealdel. Det vises også til Statlige planretningslinjer for samordnet 
bolig-, areal- og transportplanlegging, samt Areal- og transportplan for Nedre 
Glomma. 

8. Jordvern 

Arealene som er nevnt i forbindelse med faren for erosjon er i dag fulldyrket jord 
med svært god jordkvalitet. Planen bør utformes slik at forbruk av dyrket og dyrkbar 
mark blir minst mulig. Omdisponering av store, sammenhengende arealer med 
dyrket eller dyrkbar mark av høy kvalitet må unngås. 

9. Støy 

Gjeldende vedtekter, forskrifter eller retningslinjer vedrørende støy og forurensning 
skal følges, og må sikres gjennom bestemmelser til planen. Det kan være nødvendig 
å foreta støyberegninger. 

10. Grønnstruktur 

Det må legges til rette for en grønnstruktur som knyttes opp mot overordnet 
grønnstruktur. Bevaring av eksisterende og eventuell innføring av ny vegetasjon må 
vurderes. Beplantning som en del av et støyskjermingstiltak, eksempelvis i forkant 
av en fysisk støyskjerm, kan gi et mykere inntrykk og en bedre overgang mellom f. 
eks. boligfelt og vei. 

11. Planfremstilling 

Reguleringskart og bestemmelser må utarbeides i samsvar med gjeldende føringer. 
Forutsetter at en planbeskrivelse følger. 

12. Nylende (Plan ID: 27026) 

Det sørvestlige området som etter utvidelsen inngår i planen, består av bebyggelse 
og anlegg, friområde og veg. Det skal skaffes fullverdig erstatning, hvis arealer som 
er avsatt til fellesareal/friområder, eller brukes-/ er egnet til lek, omdisponeres. 
Barnas talsperson skal gis anledning til å medvirke i planprosessen. 

13. Kampenes sør (Plan ID: 26011) 

Det nordøstlige området som etter utvidelsen inngår i planen, består av bebyggelse 
og anlegg, friområde og veg. Området grenser til næringsbebyggelse og 
offentlig/privat tjenesteyting. I likhet med Nylende inneholder Kampenes sør et 
større friområde, og ved en omdisponering skal det skaffes fullverdig erstatning. 
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Grønnstrukturen innenfor parken skal bevares. Dersom det skulle være behov for 
trefelling/fjerning av vegetasjon, bør innføring av ny vegetasjon vurderes. 

14. Grønnstruktur langs Iseveien 

Langs riksvei 111 ligger det stedvis noen små «lommer» regulert til park, lengre 

vegetasjonsbelter regulert til parkbelte i industriområde, og i nærheten av 
rundkjøringen ved Iveco er veiens sidearealer regulert til annen veggrunn – 
grøntareal. Skjermende vegetasjon som forsvinner bør erstattes av ny. 

Ved å stille krav om rekkefølgebestemmelse vil man sikre etablering av 
grønnstruktur før brukstillatelse. En utomhusplan vil kunne illustrere hvordan bl.a. 
grønnstruktur, fellesområder og lekearealer er ivaretatt i planen. 

15. Støy og luftkvalitet langs Iseveien 

Støy og luftkvalitet bør være tema tidlig slik at nødvendige tiltak kan 

inkorporeres. Det bør finnes løsninger i forbindelse med vegetasjonsskjerming, som 
kan bidra til støyskjerming av boligbebyggelsen på deler av strekningen. 
Beplantning kan gi en bedre overgang mellom boligfelt og vei. Støyskjermer- og 
voller langs veien kan også bidra til bedre luftkvalitet ved å redusere mengden av 
svevestøv og giftige avgasser bak skjermene. Vegetasjon vil også ha betydning for 
byens lokalklima og luftmiljø. 

16. Planområdets avgrensning og trafikksikkerhet 

Det planlegges for en ensidig gang- og sykkelvei på nordsiden av Iseveien. 
Planområdet har en logisk avslutning, da den «hekter seg på» eksisterende 
sykkelveinett. Dersom tanken er å etablere en tosidig gang- og sykkelvei, er det 
aktuelt å vurdere en utvidelse av planområdet i nordøstlig retning, helt frem til 
krysset mellom Hevingen og Iseveien. Gang- og sykkelvei på sørsiden av riksvei 111 
frem til krysset vil tilby en tryggere skolevei til Kløvingsten-Bergheim og Hevingen. 

Forslagsstillers kommentar: 

1. Hensikten med planarbeidet er som det vises til, å bidra til et sammenhengende 
gang- og sykkelvegnett. Det er ikke satt av konkret plass til parkering for sykler ved 
bussholdeplassene, men dette vil være mulig å sette av innenfor 
reguleringsformålet. 

2. Prinsippene for universell utforming skal gjelde. 

3. Det er en utfordring å finne nye, gode adkomstløsninger for eksisterende 
bebyggelse, og det har kommet enkelte innspill på de løsninger som er skissert. Ut 



14 
 

fra de vurderinger som er gjort så langt, er det ikke hensiktsmessig å utvide 
plangrensen for å få til andre løsninger. 

4. Risiko- og sårbarhetsanalyse er utarbeidet og følger planforslaget under offentlig 
ettersyn. 

5. Det er gjennomført grunnundersøkelser og resultater av disse følger 
planforslaget under offentlig ettersyn. 

6. Bestemmelsen om kulturminner er tatt inn i forslaget til 
reguleringsbestemmelser. 

7. Arealbruksformål er i tråd med kommuneplanens arealdel. Bebyggelsesarealene 
er gitt samme krav til grad av utnytting som øvrig bebyggelse. 

8. Arealene sørøst for Riksveg 22 er lagt ut til fremtidig boligbebyggelse i 
kommuneplanens arealdel og er således allerede omdisponert fra landbruksareal 
etter jordloven. 

9. Det er foretatt støyberegninger og konsekvensene av disse er bearbeidet og 
innarbeidet i reguleringsbestemmelsene. 

10. Grøntstruktur er vurdert som del av planforslaget, som inneholder egne 
bestemmelser om grøntstruktur og forbud mot spredning av fremmede arter i 
sideterrenget. 

11. Planforslaget er utarbeidet i tråd med gjeldende føringer. 

12. To arealer som i dag er regulert til park inngår i planområdets sørvest-ende. Det 
sørligste av disse to er et ca. 18 meter bredt belte mellom gang-/sykkelvegen Rv 
22. Det andre parkarealet, like på oversiden, er på ca. 500 m2 og omsluttes av en 
tidligere regulert veg som ikke er realisert. Disse arealene vurderes å være mindre 
egnet til formålet friområde/park. Etter samråd med Sarpsborg kommune er det 
vurdert å legge formålet annen veggrunn/grøntareal på det sørligste arealet, men 
det vil være mulig å opparbeide dette parkmessig dersom det er ønskelig. Det øvre 
arealet er foreslått regulert til boligformål fordi det vil måtte perforeres av 
adkomstveg til eiendommen på østsiden. 

13. Parken ved Kampenes blir i realiteten kun midlertidig berørt av tiltaket. Arealet 
som inngår i planen er foreslått regulert til «annet veggrunn – grøntareal», men vil i 
praksis kunne forvaltes på samme måte som resten av parkarealet. 

14. Det er tatt inn en rekkefølgebestemmelse om at grøntanlegg skal være 
opparbeidet eller satt i stand før samferdselsanlegg kan tas i bruk. 
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15. Vegetasjon har en opplevd-, men ingen reell støyskjerming. Like fullt er det 
viktig å etablere beplantning som demper den visuelle effekten i overgangen veg-
bebyggelse. Det er gjennomført støyberegninger for hele strekningen, og 
skjermingstiltak er under utredning. Det er tatt inn en egen bestemmelse om 
håndtering av støy, men det er ikke ønskelig å etablere støyskjerm. 

16. I kommuneplanen for Sarpsborg er arealene sørøst for Riksvegen lagt ut til 
fremtidig boligbebyggelse. Det foreligger vedtatt reguleringsplan for området 
(Bergheim syd) som ivaretar tilbud for mjuke trafikanter på motsatt side av rv.22. 

Innspillene fra Østfold fylkeskommune vurderes i all hovedsak å være ivaretatt 
gjennom planforslaget. 

1.10 Fylkesmannen i Østfold, 29.9.2015 og 1.2.2016 

Er positiv til at det arbeides for å øke fremkommeligheten for gående og syklende i 
kombinasjon med kollektivtrafikk. Anmoder om at det etableres arealeffektive 
løsninger. Det bør vurderes løsninger som kan bidra til støyskjerming. Planen må 
utarbeides med klar henvisning til overordnete kommunale og regionale planer samt 
nasjonale styringssignaler. Følgende temaer vurderes også som viktige i det aktuelle 
planområdet: Barn og unge, medvirkning og levekår, estetisk utforming, universell 
utforming. Grønnstuktur, naturmangfold, samfunnsikkerhet, støy, luftkvalitet, 
forurensning, og riktig kartfremstilling. Kommunene skal registrere arealendringer i 
KOSTRA. Størrelsen på arealbruksformålene bør derfor fremgå. 

Forslagsstillers kommentar: 

Det vises delvis til forslagsstillers kommentar til innspill fra Østfold fylkeskommune 
ovenfor her. Arealendringen registreres av Sarpsborg kommune. Innspillene fra 
Fylkesmannen i Østfold vurderes å være ivaretatt i planforslaget. 

1.11 Grethe-Lise Lunde Ingerø, 28.09.2015 

G/S vei langs 111 frem til Ise er noe mange har ønsket seg i lang tid. Å legge den på 
vestre side av rv. er 111 konfliktfylt og uheldig. Det bør vurderes å legge den på 
østre side, fordi det der er færre hus, sideveier og avkjøringer, ingen 
næringsvirksomhet, og den kan kobles på eksisterende G/S veier. 

Næringslivet bør behandles ut i fra de samme prinsippene som på Hafslund, som 
fikk avkjøringer og mulighet til videre drift etter fullført prosjekt. 

Boligområdene Nygårdshaugen og Brusemyrtoppen har gode tilførselsveier for 
gående og syklende fra flere kanter. Det betyr at ny G/S vei langs 111 skal betjene 
de store nye byggefeltene på Hevingen, Kløvningsten og Bergheim på østre side. Det 
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kommer også ny bebyggelse på østre side. Underveis kan man koble Kløvningsten 
og Bergheim på ny G/S via avstikkere, slik at veien mot butikker, Borgen barneskole 
mm blir kortere og mer oversiktlig. Det vil gjøre at barn og unge fra 
Hevingen/Kløvningsten/ Bergheim slipper å krysse veien flere steder. 

Det gjør også at barn og unge slipper ytterligere to - tre farefulle krysninger av 
sideveier og kan passere trygt under rv. 111 ved Nygårdshaugen. Trafikken på rv 
111 øker i en slik grad at en ny trasè bør vurderes, f eks langs østre jernbanelinje 
fra Hafslund til Kampens. Dette bør være aktuelt i forbindelse med ny bru over 
Glomma ved Sarpsfossen. 

Forslagsstillers kommentar: 

Supplerende lokalkunnskap er verdifull. Det utfordrer de vurderingene som er gjort 
så langt i planarbeidet, og belyser kompleksiteten og utfordringene som ligger i 
prosessen. Statens vegvesen har vurdert ulike alternativer for plassering av ny gang- 
og sykkelvei. Viktige hensyn er trafikksikkerhet og fremkommelighet for gående og 
syklende samt kollektivtrafikk og minst mulig miljøulemper for omgivelsene. 

Hovedbegrunnelsen for å legge gang- og sykkelvegen på vestsiden, er at 
eksisterende gang- og sykkelveger ligger på denne siden. 

Planforslaget legger opp til å videreutvikle eksisterende infrastruktur ved å bygge 
videre på gs-vegen i Jellestadveien. Dette vil gi færre arealkonflikter framfor å bygge 
ny gs-veg helt parallelt med rv.22. 

Det vises til planbeskrivelsen hvor alternative løsninger er beskrevet og vurdert. 

1.12 Syklistenes landsforbund, 25.9.2015 

Støtter forslaget, som vil bedre forholdene for gående og syklende langs den sterkt 
trafikkerte RV 111 og generelt i dette området. Prinsipielt ønsker SLF å skille 
syklende og gående og anmoder Statens vegvesen å vurdere anlegg med slikt skille 
der dette er mulig. 

Forslagsstillers kommentar: 

Langs slike hovedtraseer er det ønskelig å kanalisere gang- og sykkeltrafikken inn 
mot bussholdeplassene. 

1.13 Nylendet borettslag, 23.1.2016 

Nylendet borettslaget har tidligere sendt brev til Sarpsborg kommune for å få flyttet 
en bom i Tutegata. for at beboerne skal slippe den farlige utkjøringen på rv. 111. 
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Dette ble ikke imøtekommet da det i Tutegata 2 var næringseiendom den gang, den 
er nå nedlagt og benyttes til lager og det er en leilighet. Dette bør gjøres nå. 

Forslagsstillers kommentar: 

Planforslaget tar ikke for seg dette arealet på vestsiden av Rv 22, men en bom på 
kommunal veg vil alltid kunne settes opp uten vedtak gjennom plan. Oppfordringen 
er videreført til Sarpsborg kommune. 

 

 

2 Innspill til varsel om planutvidelse (2022) 

Utvidelse av planområdet ble varslet med brev og annonse den 28.januar 2022 med 
frist for innspill til 1.mars 2022. Det ble avholdt åpent møte den 16.02.2022. 

Statens vegvesen har nedenfor laget et sammendrag av mottatte innspill, og 
kommentert hver merknad. 

2.1 Viken fylkeskommune 

Sammendrag brev datert 01.03.2022 

Østfold fylkeskommune ga innspill ved varsel om oppstart av planarbeid den 
17.09.2015 og 28.01.2016 ved varsel om utvidelse av planområde. Arbeidet har 
stått i bero siden 2019. 

I fylkeskommunens opprinnelige innspill vektla vi framkommelighet for sykkel, 
universell utforming, kollektivtrafikk, trafikkforhold, geoteknikk, støy, jordvern, 
grønnstruktur i tillegg til krav til vurderinger og planfremstilling. Ved tidligere 
utvidelse av planområdet la vi vekt på friområdene ved Nylende og Kampenes sør, 
og krav i rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i 
planleggingen om å skaffe erstatningsareal dersom areal som benyttes som 
lekeareal omdisponeres. I tillegg trakk vi fram støy, luftkvalitet og trafikksikkerhet. 

Det må vurderes om den alternative løsningen gjennom boligfeltet på vestsiden av 
vegen fører til ulemper for beboerne der, og om det er mulig å sikre gode løsninger 
med adkomst til eksisterende nærings- og industrieiendommer i Holmegil og 
sørlige deler av Jellestadveien. 
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Samferdselsplanlegging og forvaltning 

Utvidelsen åpner for at gang- og sykkelveien kan legges på kommunalt veinett, og 
ikke langs riksveien. Gang- og sykkelstrekningen vil bli rundt 100 meter lenger. Det 
må i planarbeidet utredes om ulempene av dette, slik som avstand og tilgjengelighet 
til bussholdeplasser, og hvordan dette kan påvirke antall brukere av strekningen, 
spesielt potensialet for sykkelpendling. Det bør tydeliggjøres om det ved fremtidig 
utbedring av riksvei 22 også skal bygges gang- og sykkelvei langs riksveien for å 
fullføre den manglende lenken mellom Nygårdshaugen og Holmegil. 

Planer og utbygging 

Det er ikke gjennomført full utbygging på Bergheim og Kløvningstein på østsiden av 
riksveien/Iseveien. Viken fylkeskommune etterspør om det er tatt hensyn til 
forventet utbygging, ikke bare dagens situasjon. Det må synliggjøres hvilke 
løsninger for gående og syklende disse feltene skal tilbys. 

I de gjeldende planene langs riksveien er det vist ulike løsninger for gående og 
syklende, samt vist kollektivholdeplasser. Det er knyttet rekkefølgekrav til etablering 
av disse, og vi ber om at det redegjøres for om planarbeidet her får konsekvenser 
for gjeldende planer og gjennomføringen av disse. Dersom planarbeidet her ikke 
sikrer tilstrekkelig vilkår, må det sikres kompenserende tiltak. 

Vi ber også om at det vurderes om alternativ løsning ved å svinge av fra riksveien, er 
en tilstrekkelig lesbar løsning for gående og syklende, eller om enkelte i steder 
velger å fortsette på riksveien. Dette vil spesielt kunne utfordre barn- og unge, samt 
de med dårligere orienteringsevne. En lenger strekning vil også kunne føre til at 
flere velger bort gange eller sykling, i strid med målene om redusert 
personbiltrafikk. 

Dyrka mark 

Det varslede planområdet viser utvidelsen inn i dyrka mark på nordsiden av 
Holmegil. Vi mener at det er uheldig å omdisponere dyrka mark, spesielt når 
opprinnelig alternativ langs riksvei 22 legges på areal som allerede er omdisponert 
og dermed ikke lenger egnet som dyrka mark. 

Hensynet til automatisk fredete kulturminner: 
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Det er ikke kjent automatisk fredete kulturminner som har behov for særlig vern i 
planområdet. Vi ber om at følgende tekst blir tatt inn i reguleringsplanens 
fellesbestemmelser: 

Dersom det under anleggsarbeider treffes på automatisk fredete kulturminner, 
eksempelvis i form av helleristninger, brent leire, keramikk, flint, groper med trekull 
og/eller brent stein etc., skal arbeidet øyeblikkelig stanses og Viken fylkeskommune 
varsles, jf. Lov om kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50, (Kulturminneloven) § 8. 

Oppsummering med konklusjon 

Vi viser til våre opprinnelige innspill ved varsel om oppstart av planarbeid i 2015 og 
endret planområde i 2016. 

Siden det nå er flere alternativer, nå sist med alternativ strekning langs Holmegil- 
Jellestadveien, må det i planforslaget redegjøres for konsekvensene alternative 
løsninger gir både for gående og syklende, men også boliger, industri og hensynet 
til dyrka mark. 

 

For å kunne vurdere planforslaget ved offentlig ettersyn, ber vi om redegjørelse for 
alternativer, samt en begrunnelse for valg av løsning. 

 

Forslagsstillers kommentar: 

Konsekvenser for beboere på vestsiden av rv.22: Med en løsning langs Engsmyrveien, 
Jellestadveien og Holmegil, vil det meste av byggemidlene bli brukt til å oppgradere 
kommunalt vegnett. Gs-vegen vil da ligge nærmere boligene og vil derfor gi økt nytte for 
disse boligene og gi økt tilgjengelig til næringseiendommene i området. GS-vegen vil i liten 
grad kreve grunnerverv av boligeiendommer.  

Planbeskrivelsen vil utrede avstand og tilgjengelighet til bussholdeplasser og følger for 
utbyggingene på Bergheim og Kløvningstein på østsiden av rv.22. 

• I de gjeldende planene langs riksveien er det vist ulike løsninger for gående og 
syklende, herunder kollektivholdeplasser. Det er knyttet rekkefølgekrav til etablering 
av disse. Reguleringsplanen for gs-veg mellom Nygårdshaugen til Holmegil vil i liten 
grad få konsekvenser for gjeldende planer og gjennomføringen av disse. 
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Bygging/utbedring av gs-veg langs parallelt vegnett medfører at det ikke vil være behov for 
bygging av gs-veg langs rv.22 ved en framtidig utbedring av riksvei 22. 

Dyrka mark: området er i kommuneplanens arealdel avsatt til næringsområde. 
Reguleringsplanen for gs-veg vil uansett legge opp til å beslaglegge minst mulig dyrka mark 
ved å legge opp til smal grøft ut mot gs-vegen. 

Kulturminner: Følgende tekst tas inn i reguleringsplanens fellesbestemmelser: «Dersom det 
under anleggsarbeider treffes på automatisk fredete kulturminner, eksempelvis i form av 
helleristninger, brent leire, keramikk, flint, groper med trekull og/eller brent stein etc., skal 
arbeidet øyeblikkelig stanses og Viken fylkeskommune varsles, jf. Lov om kulturminner av 9. 
juni 1978 nr. 50, (Kulturminneloven) § 8.» 

 

2.2 Statsforvalteren 

Sammendrag brev datert 24.02.2022 

For at syklister skal komme seg mest mulig effektivt og trygt fram er det en fordel 
med mest mulig sammenhengende infrastruktur, uten for mange kryss med behov 
for stans eller reduksjon i fart. Strekningslengde og helling av terreng påvirker også 
valg av transportmiddel. Løsningene som velges bør bidra til å gi syklistene et 
fortrinn, slik at befolkningen i større grad velger sykkel fremfor bil. Dette er viktig 
av klima- og folkehelsehensyn. En eventuell framtidig utvidelse av rv. 22 vil ikke 
nødvendigvis bidra til det samme. Vi ber om at det i planforslaget redegjøres for 
syklistenes tilbud og de alternativer som er vurdert, samt en begrunnelse for valg av 
løsning. 

Det utvidede planområdet omfatter fulldyrket jord. Selv om området er avsatt til 
andre formål enn landbruk i kommuneplanen, er det fremdeles en nasjonal 
interesse å sikre at jordressursene ivaretas på en best mulig måte i 
arealplanleggingen. Vi vil i denne sammenheng vise til nasjonal jordvernstrategi av 
2021, hvor jordvernmålet er ytterligere innskjerpet og forankret i FNs bærekraftmål. 

Vi forventer at reguleringsplanen legger opp til en effektiv arealutnyttelse, slik at 
eventuelt beslag av dyrka mark ikke overstiger det absolutte behovet. I tillegg mener 
vi det må utredes om, og eventuelt hvordan, matjord fra området skal benyttes til 
jordforbedring av eksisterende jordbruksareal eller til nydyrking. Vi forventer at de 
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oppdaterte nasjonale føringene for jordvern legges til grunn for det videre 
planarbeidet. Eventuelt beslag av dyrka jord må tallfestes. 

Vi har gitt innspill tidligere i planprosessen, i vårt brev 29. september 2015. Siden 
den gang er det blant annet gitt statlige planretningslinjer for klima- og 
energiplanlegging og klimatilpasning. Disse føringene tilsier at det bør benyttes 
naturbaserte løsninger for håndtering av overvann. Det forventes at episoder med 
kraftig nedbør øker vesentlig i både intensitet og hyppighet, og fører til mer 
overvann. I klimaprofilen for Østfold anbefales det et klimapåslag på minst 40 % på 
regnskyll med kortere varighet enn 3 timer. Håndtering av overvann og 
bevaring/etablering av naturelementer bør ses i sammenheng slik at man kan 
etablere overvannsløsninger som også bidrar positivt til naturmangfold og et 
spennende utemiljø. 

Vi vil ellers vise til vårt innspill i 2015. 

Følgende statlige planretningslinjer ser ut til å være relevante føringer for 
planarbeidet: 

- Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning 
(2018). 

- Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 
(2014). 

- Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen 
(1995). 

Ellers viser vi til Statsforvalterens forventninger til kommunal arealplanlegging for 
2022, og til overordnede føringer for kommunal planlegging innenfor 
Statsforvalterens ansvarsområde. For kommunens samfunnsplanlegging viser vi 
også til Statsforvalterens forventningsbrev for 2022. Vi anbefaler nettsidene 
www.planlegging.no og Miljøstatus. 

Vi vil komme tilbake til saken når planen er på offentlig ettersyn, og vurdere om de 
nasjonale og regionale hensynene er fulgt opp. 

Forslagsstillers kommentar: 

Planbeskrivelsen redegjør for syklistenes tilbud og de alternativer som er vurdert, 
samt en begrunnelse for valg av løsning. 
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Beslag av dyrka mark: reguleringsplanen vil legge opp til en effektiv arealutnyttelse, 
for å minimere beslag av dyrka mark. Det vil i planbestemmelsen bli bakt inn krav til 
håndtering av matjord. De oppdaterte nasjonale føringene for jordvern er lagt til 
grunn for planarbeidet. Beslag av dyrka jord har blitt tallfestet. 

 

2.3 Bane NOR 

Sammendrag brev datert 09.02.2022 

Bane NOR har ingen merknader til utvidelsen av planområdet. 

 

2.4 Elvia 

Sammendrag brev datert 07.02.2022 

Elvia har elektriske anlegg i det aktuelle planområdet som vist på vedlagt kart. 
Planforslaget må ta høyde for og hensyn til de anlegg som det er nødvendig for 
nettselskapet å drifte og etablere. Det er også viktig at det ikke iverksettes tiltak 
som medfører forringelse av adkomst til nettselskapet sine anlegg. 

Anlegg etablert etter områdekonsesjon (distribusjonsnett, opp til og med 22 kV) 

Anlegg med spenning til og med 22 kV inngår i distribusjonsnettet for elektrisk 
energi og er bygget i medhold av områdekonsesjon. 

Eksisterende lavspent luftledning (opp til og med 1000 V) 

Anlegg med spenning til og med 1000 V inngår i distribusjonsnettet for elektrisk 
energi og er bygget i medhold av områdekonsesjon. 

Elvia har lavspent luftledning med tilhørende master innenfor planområdet som vi 
ber om at det blir tatt hensyn til. Blank ledning (uisolert) har et byggeforbudsbelte 
på 1,5 meter fra strømførende ledning. Ingen bebyggelse kan tillates innenfor 
definert byggeforbudssone. I tilfeller hvor en linje er belagt (isolert), er det tillatt 
med bygg under linjen dersom vertikal avstand er over 2,5 meter. 

Det må ikke gjøres inngripen i terrenget som medfører oppfylling av terrenget som 
fører til redusert høyde opp til luftledningen. 

Eksisterende lavspent kabelanlegg (opp til og med 1000 V) 
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Elvia har lavspent kabelanlegg samt kabelfordelingsskap innenfor planområdet som 
vi ber om at det blir tatt hensyn til. Normalt kan det iverksettes tiltak (inkludert 
planting av trær) så nært inntil kabelgrøften som 1 meter målt horisontalt fra 
kabelgrøftens ytterkant. Det er imidlertid viktig at fremtidig tilkomst til 
kabelgrøftene ikke hindres, og det må heller ikke gjøres inngripen i terrenget som 
medfører endring av overdekningen over kabler. 

Vedlagte kart viser kun omtrentlig plassering av kabelanlegget i terrenget. For å få 
lokalisert kabelens nøyaktige plassering, må det bestilles kabelpåvisning. 
Forespørsel om kabelpåvisning rettes til Geomatikk, tlf: 915 09 146. 

Eksisterende høyspent kabelanlegg (opp til og med 22 kV) 

Elvia har høyspent kabelanlegg innenfor planområdet som vi ber om at det blir tatt 
hensyn til. Normalt kan det iverksettes tiltak (inkludert planting av trær) så nært 
inntil kabelgrøften som 1 meter målt horisontalt fra kabelgrøftens ytterkant. Det er 
imidlertid viktig at fremtidig tilkomst til kabelgrøftene ikke hindres, og det må heller 
ikke gjøres inngripen i terrenget som medfører endring av overdekningen over 
kabler. 

Vedlagt kart viser kun omtrentlig plassering av anlegget i terrenget. For å få 
lokalisert kabelens nøyaktige plassering i terrenget, må det bestilles kabelpåvisning. 
Forespørsel om kabelpåvisning rettes til Geomatikk, tlf: 915 09 146. 

Eksisterende nettstasjon Elvia har eksisterende nettstasjoner av typen frittliggende 
innenfor områdeplanen som vi ber at det blir tatt hensyn til. Det tillates ikke 
bebyggelse med brennbare overflater nærmere enn 5 meter fra eksisterende 
nettstasjon. Avstanden gjelder også til terrasser og lignende brennbare utstikk som 
er direkte knyttet til bygget. Av hensyn til støy, anbefaler nettselskapet at bygg 
plasseres minimum 10 meter fra nettstasjonen. 

Behov for ny nettstasjon 

Det fremkommer ikke tilstrekkelige opplysninger i varselet til at Elvia kan foreta en 
vurdering av om det er behov for en ny nettstasjon eller ikke for å forsyne 
planområdet. Nettselskapet forutsetter at forslagsstiller tar kontakt i god tid slik at 
Elvia kan foreta en effektvurdering av planområdet og dermed avklare om det er 
behov for en ny nettstasjon. 

Viktige forhold vedrørende nettstasjoner 

For å sikre strøm til ny bebyggelse, kan det bli behov for å sette av arealer til å 
etablere en ny nettstasjon innenfor planavgrensningen. 
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Arealet som avsettes i planen til frittliggende nettstasjon må være av en slik 
størrelse at det er plass og adkomst til nettstasjonen med kranbil (med støttebein). 
Dette innebærer at det kan bli behov for et areal på inntil 35 kvm (ca. 5,5 m x 6,5 
m). Nettstasjonen skal stå minst 5 meter fra bygning med brennbare overflater, og 
avstanden gjelder også til terrasser og lignende brennbare utstikk som er direkte 
knyttet til bygget. Av hensyn til blant annet trafikksikkerheten ønskes frittliggende 
nettstasjoner plassert minimum tre meter fra veikant og utenfor veiens frisiktsoner. 
Fortau, gang- og sykkelvei regnes også som veikant. For å sikre en optimal 
strømforsyning, ønskes nettstasjonen plassert sentralt i planområdet. Av hensyn til 
blant annet akustisk støy, anbefaler nettselskapet at ny nettstasjon plasseres 
minimum 10 meter fra ny bebyggelse. 

Dersom reguleringsplanen ikke har satt av areal til nettstasjon, ber nettselskapet om 
at følgende presiseres i planbestemmelsene: 

• Nettstasjoner tillates oppført inntil 1 m fra eiendomsgrense og at det generelt er 5 
m byggegrense rundt nettstasjoner. 

• Nettstasjoner tillates oppført også utenfor regulerte byggegrenser og kommer i 
tillegg til tillatt utnyttelsesgrad. 

Arealer som i fremtiden skal brukes til frittliggende nettstasjoner avsettes i planen 
til arealformål «bebyggelse og anlegg», underformål «Andre typer bebyggelse og 
anlegg», energianlegg kode 1510, jf. vedlegg I til kart- og planforskriften. 

Elvia ser at det ofte ikke blir tatt hensyn til avstandskravene når nye bygninger 
planlegges og oppføres. Dette skaper utfordringer både for grunneiere og for 
nettselskapet. Det er derfor viktig å synliggjøre byggegrenser mot nettstasjoner i 
reguleringsbestemmelsene. 

Nettstasjoner kan også etableres i egne rom i bygg. I tilfeller hvor effektbehovet er 
over 1250 A (ampere), er det krav om at nettstasjonen må etableres som rom i 
bygg. Størrelsen på rommet må være minimum 16 kvm og ingen vegg må være 
kortere enn 4 meter. Rommet må være i første etasje i bygget, og det stilles 
særskilte krav til direkte adkomst, utforming av rommet, ventilasjon m.v. 

Kostnader med tiltak i strømnettet og omlegging/flytting 

Den eller de som utløser tiltak i strømforsyningsnettet, både flytting, nyanlegg og 
forsterkning, må som hovedregel dekke kostnadene med tiltaket. Kostnadene 
inkluderer eventuelle kostnader til erverv av nye stedsevarige (evigvarende) 
bruksrettigheter. 

Det er viktig at det planlegges slik at ny bebyggelse og anlegg ikke kommer i 
konflikt med nettselskapet sine anlegg, dette gjelder særlig høyspenningsanlegg. 
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Dersom planen forutsetter at eksisterende elektrisk nett må flyttes eller legges om, 
må det settes av arealer til nye traseer og/eller nettstasjon(er). Nye traseer må gis 
rettigheter med minst like gode vilkår som det nettselskapet har til de eksisterende 
traséene/nettstasjonene. 

Vedlagt kart 

Vedlagt kart kan brukes under følgende forutsetninger: 

- Brukes kun som underlag for forespurt planarbeid 

- Bør slettes etter bruk - husk at nettet endrer seg kontinuerlig 

- Må ikke oversendes andre utenforstående uten netteiers samtykke eller 
offentliggjøres 

Inntegning på plankart 

Nettselskapet gjør oppmerksom på at spenningsnivået for ledningsanleggene ikke 
må påføres i planen, herunder plankartet. Vedlagt kart er følgelig unntatt 
offentlighet. Kraftledninger skal på kart ha en enhetlig utforming, uavhengig av 
spenningsnivå og eventuelle fysiske forskjeller. Parallelle ledninger som går i samme 
trasé, skal tegnes som én ledning. Kabler under bakken tegnes ikke inn på kartet. 
Selskapet viser i denne sammenheng til Forskrift om forebyggende sikkerhet og 
beredskap i energiforsyningen (beredskapsforskriften) § 6-2, og NVEs Veiledning til 
forskrift om forebyggende sikkerhet og beredskap i energiforsyningen, pkt. 6.2.9. 

Avsluttende kommentar 

Elvia ønsker at utbygger tar kontakt i god tid før utbygging for å avklare hvordan ny 
bebyggelse skal forsynes med elektrisk strøm samt planlegge nye elektriske anlegg. 
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Forslagsstillers kommentar: 

Bygging av gs-veg og fortau vil medføre behov for å flytte både lysmaster og trafo. 
SVV vil ha en dialog med ledningseier om dette i byggeplanfasen. 

Planforslaget har avsatt areal til flytting av trafokiosk. 

Følgende tekst er bakt inn i planbestemmelsene: «Nettstasjoner tillates oppført 
inntil 1 m fra eiendomsgrense. Det er generelt 5 m byggegrense rundt 
nettstasjoner. Nettstasjoner tillates oppført også utenfor regulerte byggegrenser og 
kommer i tillegg til tillatt utnyttelsesgrad.» 
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2.5 Direktoratet for mineralforvaltning 

Sammendrag brev datert 18.02.2022 

DMF kan ikke se at den foreslåtte planen berører registrerte forekomster av 
mineralske ressurser, bergrettigheter eller masseuttak i drift. Vi kan heller ikke se ut 
fra forelagt informasjon, at planen vil omfatte uttak av masse som vil omfattes av 
mineralloven. Vi har derfor ingen merknader til varsel om utvidelse av planområde 
for detaljregulering av gang- og sykkelveg fra Nygårdshaugen til Holmegil. 

Dersom videre behandling av planen viser at noen av våre fagområder blir berørt, 
ber vi om å få saken oversendt når den blir lagt ut til høring og offentlig ettersyn. 

 

2.6 NVE 

Sammendrag brev datert 02.02.2022 

NVE vil prioritere å gi konkrete innspill og uttalelser til reguleringsplaner der det bes 
om faglig bistand til konkrete problemstillinger. På grunn av stor saksmengde i 
forhold til tilgjengelige ressurser har ikke NVE kapasitet til å gå konkret inn i alle 
varsler om oppstart til reguleringsplaner. Etter en faglig prioritering gir vi bistand til 
de kommunene som har størst behov. 

NVEs kartbaserte veileder for reguleringsplan er en veileder som leder dere gjennom 
alle våre fagområder og gir dere verktøy og innspill til hvordan våre tema skal 
ivaretas i reguleringsplanen. Vårt innspill er at dere går gjennom denne kartbaserte 
veilederen og bruker den i planarbeidet. Forslagstiller har ansvar for at disse 
interessene blir vurdert i planarbeidet. 

Vi anbefaler også at dere bruker våre internettsider for arealplanlegging. Her er 
informasjonen og veiledningen lagt opp etter plannivå, 
https://www.nve.no/arealplanlegging/. 

På NVEs internettsider finner dere også koblinger til veiledere og verktøy. Det ligger 
også mye arealinformasjon på NVEs kartløsninger. 

 

Forslagsstillers kommentar: 

Plandokumentene har utredet konsekvenser og tiltak i tråd med  NVEs veiledere for 
reguleringsplan. 
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2.7 Løchen Eiendom/Iseveien Eiendom v/ Geir Løchen 

Sammendrag epost av 25.02.2022 

Representerer eiendommen Engsmyrveien 25 (Sarpsborg Bilsenter) 

Gang og sykkelsti, fortau, ombygging av kryss/busslomme vil berøre vår eiendom 
på tre sider. 

Bygging av fortau Engsmyrveien vil berøre gjennomkjøringsmulighet på baksiden av 
bygget. Gjelder lastebiler med vareleveringer, søppelcontainere, dekk containere 
osv. Ut/innkjøring for verksted drift, ut/innkjøring av bruktbilhall. 

Ønsker derfor et estimat for hva som kreves for et fortau i forhold til dagens 
asfaltkant? 

Ser for øvrig at alle forslag til alternativer berører en eller annen, men slik jeg ser 
det må utnyttelsen av resursene være bedre å legge i den planlagte gang og 
sykkelveien som følger riksveien og inn Brusemyrveien. Nå vil busslomme bli bygget 
og en gang sykkelvei mot Sarpsborg som slutter i intet? 

For Engsmyrveien 25 vil denne gangstien forringe driften av dagens virksomhet. 
Bedriften Sarpsborg Bilsenter har i dag 19 ansatte og omsetter for NOK 122 mill. En 
bidrags yter til Sarpsborg Kommune. Verkstedsvirksomheten har gjennomkjørings 
porter, varelevering, oppbevaring av containere osv. Vi er derfor helt avhengige av 
en gjennomkjøringsmulighet og plass for å kjøre ut/inn av adkomstporter.  

Ønsker derfor en befaring med oppmåling av areal som blir berørt. Samtidig ønskes 
en utredning med tanke på disponibelt areal på motsatt side av veien med tanke på 
hva dette utnyttes til. Dette vil belyse mulighetene for å ta noe på begge sider av 
veien for å kompensere vei/gangsti. 
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Forslagsstillers kommentar: 

Planforslaget har beskrevet arealbehovet ved et fortau langs Engsmyrveien. Planforslaget har 
tatt hensyn til behovet for å opprettholde dagens logistikk på næringseiendommen, 
herunder plass for å kjøre ut/inn av adkomstporter. 

 

2.8 Atle Andreassen (gnr 1050/195, Jellestadveien 35) 

Sammendrag epost av 21.02.2022 

Med ref til brev og møte på teams vedr Detaljregulering av gang og sykkel vei fra 
Nygårdshaugen til Holmegil. 

På vegne av Jellestad veien 35 gnr. 1050 BRN 195 ønsker vi følgende innspill. 

1. Gjør oppmerksom på at dette er første varsel vi har fått fra offentlig myndighet 
om prosjektet. Det har tidligere ikke vært signalisert noe i fra megler eller gammel 
eier. Sarpsborg kommune har heller ikke nevnt noe om dette i forbindelse med 
planprosessen av å kunne bruke den delen av tomten til et lager bygg 

Som vi har behov for i videre utvikling av firma. Vi har allerede brukt mye penger på 
å vurdere å utvikle Tomten og lager er tenkt utleid. 
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Tomten er i dag godkjent som parkerings plass og lagrings plass. Det er derimot 
ikke godkjent for Industri bygg ennå, men er i dag en bolig tomt i regulerings 
planen for område. 

Med den planen som er lagt frem fra dere vil et så stort inngrep føre til at våre 
planer om å bygge et lager bygg på tomten ikke vil la seg gjennom føre. 

Vi ønsker at vi tar et dialogmøte om dette. Vi ønsker også å vite kompensasjons 
vederlaget som vil bli beregnet fra dere til oss for dette inngrepet. 

Kan man få til et befarings møte gjerne sammen med Jan Vidar Johansen som eier 
jordet og nabo gården i Holmegil. våre 2 tomter er en vesentlig del av løsningen. og 
jeg har også hatt samtaler med han om dette. 

Planen vil medføre en faktisk reduksjon av ute- og rekreasjonsområder i Furuholtet 
Boligaksjeselskaps leiligheter. Det fremtrer heller ikke av planforslaget at hekk  

 

Forslagsstillers kommentar: 

Det er utfordrende å etablere en gs-veg langs Holmegil i dette området grunnet nærføring til 
boliger på østsiden og nærføring til næringstomt på vestsiden. Det er også utfordring med 
stigningsforholdene og sikt i dette krysset. For å minimere beslag av næringsareal og dyrka 
mark langs Holmegil, legges det opp til en minimumsløsning med 2,5m bred gs-veg og 
smal grøft på 1,5m. 

  

Stigningskrav til gs-vegen medfører at gs-vegen må senkes noe i forhold til Holmegil, og at 
GS-vegen derfor trenger noe mer avstand til Holmegil for å fange opp høydeforskjellen. Ved 
å stramme opp helningen på grøfta til 1:2 vil dette bedre noe på arealinngrepet inn på 
næringseiendommen gnr 1050/195 (Pretec AS), men det vil likevel medføre at eksisterende 
gjerde må flyttes ca 6 m inn på eiendommen, noe mer nærmest Jellestadveien. 
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2.9 Senter Landbruksverksted AS (Engsmyrveien 21) 

Sammendrag epost av 16.02.2022 

Vi ønsker å påpeke at Senter Landbruksverksted AS har ligget på eiendommen 
Engsmyrvei 21 siden året 1965. Vi var den FØRSTE virksomheten som etablerte oss 
på området! Vi omsetter for rundt 30 mil årlig. Senter Landbruksverksted AS har 
gjort både Sarpsborg kommune og Statens vegvesen oppmerksomme på vår 
eksistens, siden igangsettingen av reg.arbeide året 2015. 

Vi har hele tiden vært klare på at vi trenger egen eiendom for å kunne utvikle 
virksomheten vår. Både i forbindelse med planlegging av gang –og sykkelveg og 
utbygging av Bergheim har vi fulgt opp med innspill, merknader og informasjon. 
(Permen med korrespondanse er TYKK!) Allikevel endte det med at vår familie måtte 
gi avkall på 400m2 tomt (Engsmyrvei 19) for at utbygging av Bergheim skulle kunne 
gjennomføres…. Vi hadde ingenting med denne utbyggingen å gjøre, men 
ble”ofret!” 

Denne gangen vil ev tap av eiendom gå ut over vår logistikk. Spesielt varelevering. 
Ender det med at vi nok en gang blir fratatt eiendom, er det kun en løsning: Statens 
Vegvesen tomta overføres til oss. I alle år har vi opplevd at utbygging blir lagt veldig 
nære industriområdet vår virksomhet er en del av. Industriområder og boligfelt bør 
alltid ha et grønt belte som buffer. 

Boligfeltet Engsmyrveien ble etablert på 1980 tallet og er antagelig oppkalt etter 

tidligere ordfører Jan Engsmyr. Hvorfor ikke gjøre litt stas på tidligere ordfører i 
form av litt hyggelige detaljer som valg av f.eks belysning. 

Vi foreslår også at hele Engsmyrveien helt ned til Nygårdshaugen dagsenter får 30 
sone. I dag stopper 30 sonen midt på vår eiendom, så over bakketoppen er det i dag 
50 sone Sarpsborg kommune er en kommune med lave inntekter og store utgifter. 
Sarpsborg er et av landets kommuner med en stor andel trygdede –og også mange 
nye landsmenn. Dessuten en kommune med en lav andel med private bedrifter. 

Grunnet disse opplysningene forstår vi ikke annet enn at Sarpsborg kommune bør 
ivareta eksisterende –og skattebetalende bedrifter. 

Sarpsborg kommune har utarbeidet noen punkter i sin samfunnsplan ang 
næringsutvikling. Bl.a.: ”Sarpsborg og Søndre Viken næringsregion er et attraktivt 
område å etablere ny virksomhet, og eksisterende virksomheter skal ha gode 
muligheter for vekst og lønnsomhet.” 
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Det blir spennende å se hvilken løsning dette ender med –og om vi på Senter 
Landbruksverksted AS vil føle oss ivaretatt denne gang! 

Vi aksepterer ikke at vår virksomhet må vike, så lenge Statens Vegvesen tomta står 
ubrukt! Vi ønsker representanter fra Statens Vegvesen og Sarpsborg kommune 
velkommen til oss på Senter Landbruksverksted på befaring og håper vi finner en 
løsning som vi blir fornøyde med! 

2.9.1 Kommentar SVV:  

Etablering fortau og gs-veg vil kreve noe stripeerverv fra tilgrensende næringseiendommer.  

Planforslaget legger opp til flere avbøtende tiltak for å imøtekomme næringsinteresser: 

• For å minimere beslag av næringseiendommer i Engsmyrveien, er det her valgt en 
løsning hvor syklende deler vegen med de kjørende og at de kun etableres et smalt 
fortau på 2,5m inkludert skulder for fotgjengere. 

• Deler av Engsmyrveien flyttes inn på tomta gnr 1050/85 (eies av SVV) for å minimere 
erverv og for å opprettholde avkjøringen ned til Senter Landbrukssenter 
(Engsmyrveien 21). 

• Det er valgt løsninger som i større grad utnytter eksisterende vegkapital. Bruk av 
lokalt vegnett på deler av strekningen veil redusere beslag av næringseiendommer. 

Angående makebytte/kjøp at SVV-tomta, så er ikke dette et tema for reguleringsplanen, 
men det kan være et tema for den kommende prosessen med grunnerverv. 

 

3 Konklusjon 

Innspillene har vært meget nyttige i arbeidet med planforslaget. Statens vegvesen 
har forsøkt å imøtekomme innspillene der dette har vært mulig innenfor prosjektets 
rammer og mål. 
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